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Mieszkańcy wsi 
zadecydują

o funduszu sołeckim

Zapraszamy
na dożynki gminne
w Imbramowicach

Ulica Kopernika
po remoncie

Za kilka dni we wszystkich 
sołectwach na terenie gmi-

ny Żarów odbędą się zebra-
nia wiejskie, podczas których 
zostaną poddane pod głoso-
wanie propozycje zadań do 

Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, sołtys 

i Rada Sołecka Imbramo-
wic serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców na 
dożynki gminne w Imbramo-
wicach. Rozpocznie je uro-

Zakończył się kolejny 
etap prac drogowych na 

terenie naszego miasta.
Kierowcy mogą już bez-

piecznie poruszać się nową 
nawierzchnią drogową przy 
ulicy Kopernika w Żarowie. 
Droga ta została wyremon-
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Zasady jazdy na rondzie przypomi-
na czytelnikom Piotr Zadrożny in-
struktor nauki jazdy.

Podajemy informacje, gdzie nale-
ży zgłaszać awarie oświetlenia na 
terenie gminy Żarów.

Pierwszy punkt zdobyli piłkarze Zjed-
noczonych Żarów w rozgrywkach IV 
ligi. W pojedynku beniaminków padł 
remis.

towana, zrobiło się estetycz-
niej, a przede wszystkim 
bezpieczniej. Zniknęły dziu-
ry i wszelkie uciążliwości 
drogowe, które napotykali w 
tym miejscu kierowcy. 

więcej na str. 3

realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego na 2019 rok.

Mieszkańcy naszej gminy 
będą decydować na zebraniach 
wiejskich.

więcej na str. 6

czysta msza święta w inten-
cji rolników odprawiona w 
kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Imbramowicach.

więcej na str. 7

Więcej
na str. 4

Ulica Kopernika zyskała nową nawierzchnię asfaltową. 

Na zebraniach wiejskich mieszkańcy wsi będą decydować o kolejnych za-
daniach z funduszu sołeckiego.



Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało przez mieszkańca na facebook-u, z 
prośbą o informacje. 

Aneta K.: Lato było długie i suche. Dlaczego remont nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w 
Żarowie trwa tak długo? Co z chodnikami, które zostały uszkodzone przy remoncie drogi? Czy 
chodniki też doczekają się remontu?

Burmistrz Leszek Michalak:
Droga przy ul. Wojska Polskiego w Żarowie to dopiero druga droga, tuż po ulicy Dworcowej z naprawioną nawierzchnią. Stare 
i zniszczone drogi na terenie naszego miasta doczekają się kompleksowej modernizacji, dzięki udziałowi naszej gminy w projekcie 
unijnym „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów 
i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość 
całego zadania opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych. Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i budżetu państwa wynosi 3 867 257,09 złotych. W ramach zadania wyremontowane zostaną drogi przy ulicach: Kopernika, 
Kwiatowej, Mickiewicza, Placu Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej i Zamkowej. 
Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów remont dróg przy 
ulicach Dworcowej oraz Wojska Polskiego w Żarowie miał trwać do końca sierpnia. Ulica Dworcowa zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową i została w terminie oddana do użytku. Remont drogi przy ul. Wojska Polskiego został przedłużony, ponieważ realizowane 
były tam również prace przy naprawie sieci gazowej i sieci wodociągowej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. oraz Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie. To spowodowało wydłużenie terminu zakończenia tej inwestycji. W tej chwili prace przy re-
moncie drogi na ul. Wojska Polskiego są już na finiszu. Została położona tam ostatnia warstwa nowej nawierzchni asfaltowej i wyre-
gulowano wszystkie studzienki. Cały czas trwają prace przy remoncie drogi przy ul. Słowackiego i Placu Wolności. Tempo prac, na 
które pozyskaliśmy unijne dofinansowania jest bardzo szybkie, ale w pierwszej kolejności, wykonujemy właśnie te inwestycje. Niestety 
wiążą się one z utrudnieniami drogowymi, ale są to zadania, dzięki którym będzie bezpieczniej, wygodniej i estetyczniej. 
Realizujemy także prace remontowe chodników oraz wjazdów przy wykonywanych inwestycjach przy ul. Dworcowej oraz Wojska 
Polskiego w Żarowie. Przy ul. Dworcowej roboty wykonują pracownicy interwencyjni, a niebawem ruszą również prace przy remon-
cie chodników na ul. Wojska Polskiego.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy m.pawlik@um.zarow.pl z dopiskiem „pytanie do burmistrza”.
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o  Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 141/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. 

Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego na 
trasach międzynarodowych (Niemcy, Czechy, Belgia, Ho-

landia), pojedyncza obsada, w systemie tygodniowym
lub 10-cio dniowym

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii C+E, - kurs na przewóz rzeczy, 

- karta kierowcy, - obsługa tachografu cyfrowego,
- doświadczenie zawodowe

w transporcie międzynarodowym
Kontakt: Graniczna k/Strzegomia, tel. 606-88-99-43

Uczestnicy „Narodowego Czytania” w Żarowie. 

Czytaliśmy „Przedwiośnie”
w ramach „Narodowego Czytania”

Aktualny rozkład jazdy autobusów
na naszej stronie

Niebezpieczne znaleziska 
w Imbramowicach
Choć od czasów II wojny światowej minęło kilkadziesiąt 
lat wciąż odnajdywane są niebezpieczne pociski z tamtego 
okresu. Na polu uprawnym w Imbramowicach zostały zna-
lezione niewybuchy i pociski moździerzowe. O niebezpiecz-
nym znalezisku funkcjonariuszy policji powiadomił 37-letni 
mieszkaniec gminy Żarów. W sumie znaleziono 24 sztuki 
niewybuchów i pocisków moździerzowych z czasów II wojny 
światowej. Miejsce odnalezienia niewybuchów zostało za-
bezpieczone.

Kierował pojazdem pomimo zakazu
Funkcjonariusze policji z Żarowa zatrzymali 35-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickiego, który kierował pojazdem 
osobowym, pomimo orzeczonego sądowego zakazu kierowa-
nia pojazdami, wydanego przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. 
Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. 

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
62-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 58-latkowi, 
wskutek czego doprowadził do kolizji drogowej. - Kierujący 
pojazdem Mercedes nie zachował należytej ostrożności i wy-
jeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu drogą z pierwszeństwem przejazdu pojaz-
dowi Fiat Punto. W tej sytuacji doszło do zderzenia bocznego 
pojazdów, wskutek czego kierujący, 58-letni mężczyzna i pa-
sażerka 57-letnia kobieta odnieśli obrażenia w postaci zadra-
pań i potłuczeń. Zostali przewiezieni do szpitala „Latawiec” w 
Świdnicy, a po udzielonej pomocy zwolnieni do domu – mówi 
Katarzyna Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Prace społeczne za postrzelenie kota
Do zdarzenia doszło w styczniu 2018r. na Placu Wolności w 
Żarowie. Nieznany sprawca postrzelił z wiatrówki kotkę i zo-
stawił ranną na ulicy. Ranne zwierzę zabezpieczyli mieszkań-
cy, a następnie przetransportowali je do lecznicy weteryna-
ryjnej. Lekarz weterynarii stwierdził u kota uraz kręgosłupa 
i rdzenia kręgowego, paraliż tylnych kończyn oraz porażenie 
pęcherza moczowego. Kot znajdował się pod opieką Dolno-
śląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w Jeleniej Górze, 
przebywał także w Przychodni Weterynaryjnej w Oławie. 
Koszty leczenia kotki pokryła gmina Żarów. Jednak jego ob-
rażenia okazały się na tyle poważne, że nie udało się uratować 
życia zwierzęcia i w lutym zapadła decyzja o uśpieniu kotki. 
Niedawno zapadł wyrok skazujący 52-letniego mieszkań-
ca Żarowa na karę 8 miesięcy prac społecznie użytecznych. 
Mężczyzna otrzymał także zakaz posiadania zwierząt przez 
rok i nakaz zapłaty 500 złotych na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt. 

oprac. Magdalena Pawlik
→ KUPIĘ działkę budowlaną lub 
grunt rolny ŻARÓW. 
Tel. 503 133 201
→ KUPIĘ mieszkanie dwupoko-
jowe na osiedlu w Żarowie.
Tel. 782 938 339

Fragmentów powieści 
Stefana Żeromskiego 

„Przedwiośnie” można 
było posłuchać w sobotę, 
8 września w ramach akcji 
„Narodowe Czytanie”.

Do akcji „Narodowego 
Czytania” dołączyli tak-
że chętni mieszkańcy na-
szej gminy. Organizatorem 
wspólnego czytania była 
Biblioteka Publiczna w Ża-
rowie. - To ważna powieść w 
polskiej literaturze, dlatego 
cieszę się, że dziś możemy 
wybrać najważniejsze frag-
menty tej powieści i wspól-
nie je przeczytać. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom za tak 
liczny udział w kolejnej takiej 
akcji – mówił burmistrz Le-
szek Michalak, który czytał 
fragmenty „Przedwiośnia” 
jako pierwszy.

Dzieło Żeromskiego we 
fragmentach czytali także 
radna Rady Miejskiej Iwo-
na Nieradka, członkowie 
Koła Przyjaciół Biblioteki i 

Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki Jadwiga Koszeluk, Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
Krystyna Markiewicz oraz 
dyrektorzy szkół Helena 
Słowik i Barbara Nowak 
oraz nauczyciele szkół. Jak 
co roku akcja „Narodowego 
Czytania” została również 
zaakcentowana przez gim-
nazjalistów oraz uczniów 
szkół podstawowych. Nie 
zabrakło także chętnych 
mieszkańców, zwłaszcza 
tych najmłodszych, którzy 
bez żadnej tremy głośno 
czytali wybrane fragmenty 
powieści. - Spotykamy się 

po raz siódmy podczas „Na-
rodowego Czytania”. W tym 
roku słuchamy wybranych 
fragmentów „Przedwiośnia”. 
Celem tej akcji jest propago-
wanie bogactwa polskiej li-
teratury, popularyzacja czy-
telnictwa, zwrócenie uwagi 
na potrzebę dbałości o pol-
szczyznę oraz wzmacnianie 
narodowej tożsamości. Ser-
decznie dziękuję dziś wszyst-
kim uczestnikom - mówiła 
Stanisława Biernacka dy-
rektor biblioteki w Żarowie. 

Akcja ogólnopolskiego czy-
tania została zainicjowana w 
2012 roku. Tegoroczną lektu-

Na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w 

Żarowie www.um.zarow.pl 
można sprawdzić aktualny 
rozkład jazdy autobusów 

kursujących z Żarowa do 
Świdnicy i z Świdnicy do 
Żarowa, przez poszczegól-
ne miejscowości na terenie 
gminy Żarów. 

Wystarczy tylko wejść na 
www.um.zarow.pl kliknąć 
w baner rozkład jazdy auto-
busów i odnaleźć interesują-
cy nas kurs. Rozkłady jazdy 

autobusów będą uaktualnia-
ne, w momencie zmiany go-
dzin przez przewoźników.

Magdalena Pawlik

rę na „Narodowe Czytanie” 
wybrał prezydent RP An-
drzeja Duda. Wybór lektu-
ry był nieprzypadkowy. W 
tym roku obchodzimy 100-
lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. „Przed-
wiośnie” to ostatnia powieść 
Stefana Żeromskiego, która 
została opublikowana w 
1924 roku. Pisarz dokonał w 
niej bilansu pierwszych lat 
niepodległości Polski, zwra-
cając uwagę na entuzjazm, 
chęć odbudowy państwa, 
ale także na błędy i zanie-
chania.

Magdalena Pawlik



sposób poruszamy się po 
nich. Podczas przejeżdża-
nia przez takie skrzyżowa-
nie należy stosować się do 
ogólnych zasad dotyczących 
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Jakie są zasady poruszania się po rondzie?
Od kilku miesięcy kierowcy w Żarowie mogą korzystać z nowego ronda, które powstało w ramach realizacji dużego projektu unijnego „Wdrażanie strategii niskoemi-
syjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Ża-
rów”. Ronda poprawiają bezpieczeństwo, zmniejszają korki, zwiększają płynność ruchu. Niestety nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak prawidłowo się po nich poruszać. 
Zasady jazdy na tym skrzyżowaniu na łamach naszej gazety przypomina Piotr Zadrożny, który na co dzień jest instruktorem nauki jazdy.

Powstałe rondo przy głównym skrzyżowaniu w Żarowie początkowo budzi-
ło wiele kontrowersji. Dziś, po kilku miesiącach od jego powstania widać, 
że nowe rondo usprawniło ruch w tym miejscu na terenie naszego miasta. 

Dotychczasowa droga była zniszczona i dziurawa. Dzięki przeprowadzo-
nym pracom będzie przede wszystkim bezpieczniej.

Wciąż trwają jeszcze prace przy ul. Wojska Polskiego w Żarowie. 

W tej chwili modernizowana jest także droga przy ul. Słowackiego w mie-
ście.

● Rondo to jedno z najbez-
pieczniejszych skrzyżowań 
drogowych, pod warunkiem, 
że wiemy jak z niego korzy-
stać. Nawet kierowcy z wie-
loletnim doświadczeniem za 
kierownicą mają problemy w 
poruszaniu się po rondzie.

● Skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym ma na celu spowo-
dowanie, aby ruch był płyn-
niejszy. Problemem jest, że w 
polskim prawie tak naprawdę 
nie ma jednoznacznych prze-
pisów, określających w jaki 

skrzyżowań i zmiany kie-
runku jazdy. 

● Zbliżając się do ronda 
mamy zazwyczaj dwa zna-
ki. Znak nakazu C-12 ruch 
okrężny oraz znak ostrze-
gawczy A-7 ustąp pierwszeń-
stwa przejazdu. Oznacza to, 
że pierwszeństwo przejazdu 
ma kierujący, który jest już 
na skrzyżowaniu, przed kie-
rującym wjeżdżającym na 
to skrzyżowanie. Zbliżając 
się do skrzyżowania mamy 
obowiązek zachować szcze-
gólną ostrożność, dzięki któ-
rej odpowiednio wcześnie 
odczytamy i dostosujemy 
się do znaku określających 

pierwszeństwo przejazdu.
● Nasze rondo zaliczane 

jest do tzw. mini rond z prze-
jezdną wyspą środkową, wlo-
ty i jezdnia ronda są jednopa-
smowe. Na rondzie należy 
uważnie obserwować zacho-
wanie wszystkich uczest-
ników ruchu, jednocześnie 
samemu ich nie zaskakiwać 
swoimi manewrami. Zwra-
cać musimy szczególną uwa-
gę na pieszych i rowerzystów 
w okolicy zjazdu, którym 
zamierzamy opuścić rondo. 
Jazda po naszym rondzie 
wymaga od kierowców nie-
nagannej techniki, ze wzglę-
du na niewielkie rozmiary i 
dużą ilość zjazdów.

● Kierunkowskazy na ron-
dzie - przy wjeżdżaniu na 
rondo nie używamy kierun-
kowskazu (chyba, że chcemy 
od razu skręcić w prawo). 
Istnieje natomiast prawny 
obowiązek włączenia pra-
wego kierunkowskazu przy 

opuszczaniu skrzyżowania.
● WAŻNE! Jadąc ulicą 

Armii Krajowej w Żarowie 
od strony przejazdu kole-
jowego, gdy chcemy skrę-
cić w ulicę Dworcową po 
opuszczeniu ronda, musimy 
przepuścić kierujących po-
ruszających się ulicą Armii 
Krajowej w kierunku ronda 
oraz skręcających w ulicę 
Dworcową.

● Na koniec - w ruchu 
drogowym, oprócz prze-
strzegania przepisów po-
mocne jest kulturalne za-
chowanie w interakcjach z 
innymi kierowcami. Odro-
bina kultury może bardziej 
usprawnić ruch na zatło-
czonych drogach, niż na-
wet najlepsze przepisy czy 
rozwiązania w zakresie in-
żynierii ruchu.

Gdzie zgłaszać
awarie oświetlenia 

ulicznego?
Trwa naprawa awarii 

oświetlenia przy ulicach 
Kazimierza Wielkiego, Gór-
niczej, Mieszka I i depta-
ku betonowym na terenie 
naszego miasta. Awarie są 
poważne, dlatego naprawa 
może potrwać kilka dni. Pro-
simy o cierpliwość i wyrozu-
miałość. Będziemy Państwa 
na bieżąco informować o 
usunięciu awarii i naprawie 
oświetlenia. 

Jednocześnie przypomina-
my, iż zdarza się, że w wielu 
miejscach na terenie gminy 
występują drobne awarie 
oświetlenia ulicznego. Sy-
tuacje takie należy zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, aby awaria została 
jak najszybciej naprawiona. 
Urząd Miejski w Żarowie 
ma podpisaną umowę z fir-
mą na naprawę oświetlenia 
ulicznego, która określa 
m.in. procedurę zgłaszania 
i usuwania awarii. - Wszyst-
kie uszkodzenia usuwane są 
w możliwie najkrótszym cza-
sie, w zależności od rodzaju 
usterki. Zwracamy się prośbą 
do naszych mieszkańców, aby 
informowali Urząd Miejski o 
takich przypadkach. Od tego 

zależy nasza reakcja – mówi 
Michał Działowski z Refe-
ratu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Każdą awarię oświetle-
nia ulicznego, w tym także 
kwestie dotyczące wymiany 
spalonych żarówek, zarówno 
w mieście, jak i na terenach 
wsi należy bezpośrednio 
zgłaszać do Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, do Refe-
ratu Komunalnego, nr tel. 74 
8 58 05 91 wew. 351 i 347. 
Takie zgłoszenie powinno 
zawierać lokalizację awarii 
(miejscowość, nazwę ulicy, 
nr posesji lub nr słupa oświe-
tleniowego). 

Magdalena Pawlik

Ulica Kopernika po remoncieZakończył się kolejny etap 
prac drogowych na tere-

nie naszego miasta. Kierowcy 
mogą już bezpiecznie poru-
szać się nową nawierzchnią 
drogową przy ulicy Kopernika 
w Żarowie.

Droga ta została wyremon-
towana, zrobiło się estetycz-
niej, a przede wszystkim bez-
pieczniej. Zniknęły dziury i 
wszelkie uciążliwości drogo-
we, które napotykali w tym 
miejscu kierowcy. Jest to już 
kolejna droga przebudowana 
w ramach dużego projektu 
„Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów na terenie 
miasta Żarów poprzez remont 
dróg oraz zagospodarowanie 
terenów i przestrzeni publicz-
nych w celu przywrócenia lub 
nadania im nowych funkcji 
społecznych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych”, który realizu-
je gmina Żarów. - To kolejne 
zadanie drogowe zrealizowane 
w tym roku na terenie Żaro-
wa. W tej chwili kontynuujemy 
wszystkie inwestycje, na które 
gmina pozyskała dodatkowe 
środki zewnętrzne. Zdajemy 
sobie sprawę, że skala potrzeb 
remontowych zgłaszanych 
przez mieszkańców jest znacz-
nie większa. Staramy się je suk-
cesywnie realizować w miarę 
możliwości finansowych gminy. 
Jednak w pierwszej kolejności 
wykorzystujemy środki unijne, 
dlatego inwestycje realizowane 
są w miejscach objętych do-
datkowym dofinansowaniem. 

To są planowane działania, 
mamy podpisane umowy z 
wykonawcami, które musimy 
finalizować. Po zakończeniu 
wszystkich zadań wpisanych 
do unijnych projektów, przy-
stąpimy sukcesywnie do kolej-
nych przedsięwzięć zarówno w 
mieście, jak i na terenach wsi 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Zgodnie z podpisaną umo-
wą prace w tej chwili reali-
zowane są przy przebudowie 
ul. Słowackiego w Żarowie. 
Droga jest zamknięta, ze-
rwana została już stara na-
wierzchnia drogowa, a ża-
rowski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji prowadzi tam 
prace przy naprawie sieci wo-
dociągowej. Niebawem ulica 
Słowackiego również zyska 
nową nawierzchnię asfaltową. 
Remont ulicy Kopernika po-
chłonął  207.437,56 złotych. 
Koszt modernizacji drogi 
przy ul. Słowackiego to kwota 
304.290,62 złotych. Wszyst-
kie inwestycje finansowane są 
ze środków własnych budżetu 
gminy Żarów i pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 
3 867 257,09 złotych. 

Po zakończeniu prac przy uli-
cy Wojska Polskiego, Koperni-
ka i Słowackiego rozpocznie się 
remont dróg przy Placu Wolno-
ści, Kwiatowej i Puszkina. 

Magdalena Pawlik
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Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

808/10 1.327 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 52.000 zł 5.200 zł 9 00

808/12 1.525 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 62.000 zł 6.200 zł 9 05

808/13 1.330 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 53.000 zł 5.300 zł 9 10

808/16 1.084 SW1S/00019494/1 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 15

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IX PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych 

położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

1. Przetargi odbędą się w dniu 04 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19  w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458  najpóźniej do dnia 01 października 2018r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarial-
nej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% 
wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geode-
zyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.093,26 zł za każdą 
działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną   – symbol C.26 MN i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 
wew. 339 i 301 do dnia 01.10.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowa-
nia uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnic-
twa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r., 09.06.2017r., 
03.10.2017r., 24.11.2017r., 06.03.2018r., 24.05.2018r.

Wszystkich gości oficjalnie przywitali burmistrz Leszek Michalak, radna 
powiatu świdnickiego Urszula Ganczarek, Witold Markiewicz gospodarz 
młyna oraz Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Zespół Krukowianie przygrywał na scenie podczas Festiwalu Mąki.

Ciasta wypieczone z siedlimowickiej mąki znikały ze stoiska w ekspreso-
wym tempie.

Podpłomyki wypiekane z mąki siedlimowickiej wypiekała Iwona Markie-
wicz.

III Festiwal Mąki w Siedlimowicach

Więcej zdjęć oraz 
relację filmową

z III Festiwalu Mąki 
można znaleźć na 

stronie internetowej 
www.um.zarow.pl

i www.centrum.zarow.pl, 
Facebooku Gminy Żarów 

i Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w 

Żarowie.

Zabytkowy młyn w Siedlimowicach – to tutaj odbywał się w sobotę, 8 września III Festiwal Mąki. To wyjątkowe miejsce, „perełka” tej miejscowości, które ma swój 
urok i klimat. W sobotnie popołudnie można było z bliska zobaczyć, jak funkcjonują stare maszyny w młynie, zakupić swojskie pyszności na licznych stoiskach, które 
zostały podczas Festiwalu Mąki wystawione, kosztować specjałów wypieczonych z siedlimowickiej mąki i uczestniczyć w warsztatach chlebowych.

Imprezę po raz trzeci już zor-
ganizowali właściciele młyna 
w Siedlimowicach Witold i 
Iwona Markiewiczowie oraz 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. - Młyn w 
Siedlimowicach to miejsce, w 
którym można odpocząć i zre-
laksować się, wyjątkowy za-
bytek na terenie naszej gminy. 
Dziś po raz trzeci odbywa się 
tutaj Festiwal Mąki, na który 
zjeżdżają nie tylko mieszkań-
cy gminy Żarów, ale również 
innych sąsiednich miejscowo-
ści. Organizatorzy, właściciele 
młyna oraz nasze Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie przygotowali dla wszyst-
kich wiele atrakcji. Wspaniała 
impreza i wspaniałe miejsce. 
Gratuluję świetnego pomysłu 
– mówił podczas oficjalnego 
otwarcia festiwalu burmistrz 
Leszek Michalak.

Dla wszystkich zgroma-
dzonych gości przygrywał 
zespół Krukowianie, a w pro-
gramie były także warsztaty 

chlebowe, które poprowadzi-
ła Joanna Maślukiewicz z 
Kooperatywa124 i laureatka 
pierwszego miejsca w pierw-
szej edycji Festiwalu, nocne 
zwiedzanie młyna, prezenta-
cja Młyny wodne i wiatraki 
na terenie gminy Żarów, którą 
przygotował Bogdan Mucha, 
a na koniec koncert zespołu 
TANTUA. 

Tradycyjnie podczas festiwa-
lu Mąki rozstrzygnięty został 
konkurs na najlepszy chleb 

domowego wypieku „Chle-
bowzięci”. - Coraz częściej 
staramy się wracać do tradycji 
rodzinnych, gdzie często chleb 
był pieczony przez babcie, a 
potem nasze mamy. Najlepszy 
chleb domowego wypieku to 
chleb pieczony na naturalnym 
zakwasie, bez żadnych środków 
spulchniających czy smako-
wych. Najważniejszy jest smak, 
zapach i wygląd. Przed nami 
trudny wybór, bo przygotowa-
ne wypieki na dzisiejszy Festi-

wal Mąki są nie tylko smaczne, 
ale także oryginalne. Wszystkie 
smakują wyśmienicie, ale zwy-
cięzca może być tylko jeden. 
Po raz pierwszy dziś nagrodę 
przyznamy także piekarzowi 
amatorowi z terenu gminy Ża-
rów – mówiła Lucyna Rada-
szewska z Piekarni PASOL-
PACO, która była fundatorem 
nagród w konkursie „Chle-
bowzięci”. Pierwsze miejsce i 
specjalna nagroda dla najlep-
szego piekarza z terenu gminy 
Żarów powędrowała do Bogu-
miły Chodynieckiej z Żaro-
wa. Drugie miejsce przypadło 
Magdalenie Tracz z Żarowa, 
a trzecie Agnieszce Dominas 
z Domanic. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu. 

Nie zabrakło także pyszno-
ści przygotowanych przez wy-
stawców. Wśród nich pyszne 
ciasta, pierogi, sery, podpło-
myki wypiekane z siedlimo-
wickiej mąki, różnego rodza-
ju chleby, miody, konfitury i 
wiele innych smakołyków. Na 
najmłodszych czekały zabawy 
z clownikami Fifi i Bibi.

Dlaczego plac przy żarowskim
Tesco został ogrodzony?

Jeszcze we wrześniu na 
placu (przy żarowskim 

Tesco) u zbiegu ulic Chro-
brego i Armii Krajowej w 
Żarowie, który kilka dni 
temu został ogrodzony roz-
pocznie się realizacja no-
wej inwestycji pod nazwą 
„Park Żarów”. 

Inwestorem zadania jest 
firma z Poznania, która 
obecnie jest właścicielem 
tego terenu. Całe przedsię-
wzięcie zostanie podzielone 
na trzy etapy. - Otrzymali-
śmy już pozwolenie na bu-
dowę i za kilka dni ruszamy 
z budową Parku Żarów. W 
ramach inwestycji, w pierw-
szym etapie, zostanie prze-
niesiony z ul. Armii Krajowej 
w Żarowie sklep Biedronka. 
W następnej kolejności po-
wstaną na placu nieopodal 

żarowskiego Tesco, dwie 
znane sieci sklepów. Wraz z 
budową nowych sklepów do 
dyspozycji klientów i miesz-
kańców miasta oddane zo-
staną ogólnodostępne par-
kingi na około 150 miejsc. 
Zakończenie całej inwestycji 
planowane jest na czerwiec 
2019 roku – mówi Zbigniew 
Badora koordynator całej 
inwestycji w Żarowie.

Teren, przy którym po-
wstanie nowy pawilon han-
dlowy oraz przeniesiony 
zostanie sklep Biedronka 
jest własnością prywatnego 
inwestora z Poznania. - W 
2008 roku, pomiędzy Gminą 
Żarów a prywatną firmą zo-
stał podpisany akt notarial-
ny, na mocy którego grunty 
na tym terenie zakupiła pry-
watna firma. Obowiązki bur-

mistrza pełnił wówczas Sta-
nisław Wachowiak. W 2011 
roku firma podzieliła sprze-
dane grunty i część sprzeda-
ła Tesco, a pozostała część 
terenu dalej była i do dzisiaj 
jest własnością prywatnego 
inwestora. Temat powstania 
nowej inwestycji na tym te-
renie wzbudza duże zainte-
resowanie wśród mieszkań-
ców naszej gminy, zwłaszcza 
na Facebooku. Dlatego 
czuję się w obowiązku, aby 
przedstawić mieszkańcom 
koncepcje zagospodarowa-
nia tego terenu. Jesteśmy w 
kontakcie z koordynatorem 
tej inwestycji i będziemy 
Państwa na bieżąco infor-
mować o każdym jej etapie – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik
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Ulica Dworcowa, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, a w pobliżu również wyremontowany niedawno budy-
nek dworca PKP, dziś jest wizytówką naszego miasta. Nowa wiata przystankowa, wyremontowana droga, liczne 
nasadzenia kwiatów i krzewów. Jest estetycznie i schludnie. Wszystkie inwestycje w tym miejscu zostały przepro-
wadzone w ramach projektu unijnego „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta 
Żarów”, którego całkowita wartość wyniosła 5 114 351,75 złotych.  

Droga przy ul. Dworcowej zyskała nową nawierzchnię drogową, co wpłynęło na komfort poruszania się tym odcin-
kiem drogowym. Inwestycja realizowana była w ramach dużego projektu unijnego „Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych 
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość całego 
zadania opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych. W ramach tego projektu wyremontowane będą drogi przy ulicach: 
Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Placu Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej i Zamkowej.

W czerwcu 2018 roku udostępniono użytkownikom ruchu drogowego nowe rondo. Dzięki przebudowie skrzyżowa-
nia centrum naszego miasta to teraz zupełnie inne miejsce. Początkowo rondo budziło wiele wątpliwości miesz-
kańców i kierowców. Z czasem jednak okazało się, że upłynniło ruch w tym miejscu. Jego budowa została również 
dofinansowana ze środków unijnych.

W ramach budowy nowych ścieżek rowerowych powstały również chodniki i parkingi wraz z oświetleniem. Nowa in-
frastruktura zmieniła nasze miasto. Nie tylko samo centrum, ale także miejsca, które dotychczas były zaniedbane.

Łącznie na terenie Żarowa powstało 8,20 kilometrów nowych dróg rowerowych, z których mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Nowe drogi dla rowerzystów powstały przy ulicach: Armii Krajowej, Alei Korczaka, Wiejskiej, Chro-
brego, Krasińskiego, na polnej drodze między ulicami Armii Krajowej a Przemysłową, Przemysłowej, Sikorskiego, 
Ogrodowej, Mickiewicza, Cembrowskiego, Dębowej, Słowiańskiej, Talowskiego, Bukowej, Świerkowej, Modrzewio-
wej, Wierzbowej, Jodłowej, Brzozowej i Jaworowej. 

W 2018 roku ruszyły remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania „Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”. Zadanie obejmuje renowację 27 
budynków wspólnot mieszkaniowych i dwóch budynków komunalnych przy ul. Mickiewicza 21 oraz Sikorskiego 2 w 
Żarowie. Wartość całego zadania to kwota 3.042.796,86 złotych, pozyskane dofinansowanie wynosi 1.573.354,76 
złotych.

Kolejne inwestycje zmieniają nasze miasto
Budowa centrum przesiadkowego, rondo, ścieżki rowerowe, nowe chodniki i parkingi wraz z oświetleniem, wyremontowane drogi, rewitalizacja budynków mieszkal-
nych. Inwestycje przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy bez wątpienia wpłynęły na poprawę wizerunku Żarowa. Nasze miasto, dzięki zrealizowanym zada-
niom zyskało nowy wygląd. Jest estetyczne i zadbane. Potrzeb w tym zakresie jest jeszcze wiele, nie mniej jednak wykonane inwestycje zmieniły centrum miasta.

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO

PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO SKRZYŻOWANIA – BUDOWA  RONDA

ŚCIEŻKI ROWEROWE NA TERENIE MIASTA

WYREMONTOWANA DROGA PRZY UL. DWORCOWEJ

NOWE CHODNIKI WRAZ Z OŚWIETLENIEM

REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Dlaczego plac przy żarowskim
Tesco został ogrodzony?
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Mieszkańcy wsi zadecydują o przeznaczeniu  funduszu sołeckiego

Wymiana pieca
i remont kotłowni

w SP Żarów

Za kilka dni we wszyst-
kich sołectwach na tere-

nie gminy Żarów odbędą się 
zebrania wiejskie, podczas 
których zostaną poddane 
pod głosowanie propozycje 
zadań do realizacji w ra-
mach funduszu sołeckiego 
na 2019 rok.

Mieszkańcy naszej gmi-
ny będą decydować na ze-

braniach wiejskich o przy-
szłorocznych inwestycjach, 
które zostaną sfinansowane 
z funduszu sołeckiego. Naj-
więcej środków z fundu-
szu sołeckiego na 2018 r. 
sołectwa przeznaczyły na 
zagospodarowanie terenów 
przy świetlicach, placach 
zabaw, budowę nowych 
chodników i wiat przystan-

kowych, remonty dróg, bu-
dowę ulicznego oświetlenia 
czy organizację cyklicznych 
imprez. Od poniedziałku, 17 
września rusza cykl zebrań 
wiejskich. Burmistrz Le-
szek Michalak spotka się 
z mieszkańcami wszystkich 
sołectw, które zadecydują, 
na jakie zadania przezna-
czyć pieniądze w przyszłym 
roku.

- Fundusz sołecki to środ-
ki wyodrębnione z budżetu 
gminy, przeznaczone do dys-
pozycji mieszkańców sołectw 
gminy Żarów. Kwota jest 
uzależniona między innymi 
od liczby mieszkańców so-
łectwa, bieżących dochodów 
gminy i wyliczana co roku 
na podstawie wzoru określo-
nego w ustawie o funduszu 
sołeckim. O przeznaczeniu 
określonej kwoty środków Zebrania odbędą się we wszystkich sołectwach na terenie gminy Żarów.

Terminy i godziny wiejskich spotkań zostały wywieszone również w każdej
miejscowości na tablicy ogłoszeń:

- poniedziałek 17 września: Mikoszowa (godz. 16.30), Mielęcin (godz. 18.30)
- wtorek 18 września: Marcinowiczki (godz. 16.30), Pyszczyn (godz. 17.30), Zastruże (godz. 
19.00)
- środa 19 września: Gołaszyce (godz. 16.30), Kalno (godz. 18.30)
- czwartek 20 września: Siedlimowice (godz. 16.30), Pożarzysko (godz. 18.30)
- piątek 21 września: Imbramowice (godz. 16.30), Buków (18.30)
- poniedziałek 24 września: Bożanów (godz. 16.30), Wierzbna (godz. 18.30)
- wtorek 25 września: Kruków (godz. 16.30), Mrowiny (godz. 18.30)
- środa 26 września: Łażany (godz. 16.30), Przyłęgów (godz. 18.30).

funduszu sołeckiego decy-
duje zebranie mieszkańców 
uprawnionych do udziału w 
głosowaniu – mówi Prze-
mysław Sikora kierownik 
Referatu Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Pula środków finanso-
wych w ramach funduszu 
sołeckiego jest każdego 
roku większa. Dodatkowe 
pieniądze, decyzją burmi-
strza Żarowa otrzymają te 

sołectwa, które na zadania 
inwestycyjne lub remonto-
we przeznaczą minimum 95 
procent kwoty, która przy-
sługuje wsi w ramach fun-
duszu sołeckiego. Kolejne 
10 procent mieszkańcy będą 
mogli otrzymać na zadania 
inwestycyjne, które wy-
konają samodzielnie. - To 
mieszkańcy wiedzą najlepiej, 
co jest w danej wsi potrzeb-
ne i dzięki środkom finanso-

wym z funduszu sołeckiego 
mogą to realizować. Ten ro-
dzaj pobudzania aktywności 
mieszkańców i decydowania 
przez nich o rozwoju swoich 
wsi doskonale się sprawdza. 
Mieszkańcy koncentrują się 
na swoich potrzebach, wska-
zują te najpilniejsze i wspólnie 
realizują zadania – przyznaje 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Zakończyły się prace zwią-
zane z wymianą pieca ga-

zowego w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy przy 
ul. Ogrodowej w Żarowie.

Wymiana starego awaryj-
nego pieca połączona była 
z remontem kotłowni. In-
westycję zrealizowano pod-
czas tegorocznych wakacji. 
- Szkoła już od dłuższego cza-
su borykała się z problemem 
niesprawnego pieca. Zakres 
prowadzonych prac obejmo-
wał wymianę kotła gazowego 
wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz kompletną auto-
matyką, wykonanie instalacji 
wentylacyjnej i przewodów 

odprowadzenia spalin, wyko-
nanie instalacji gazowej we-
wnętrznej oraz kompleksowy 
remont pomieszczeń kotłow-
ni. Modernizacja w znacz-
nym stopniu przyczyni się do 
obniżenia kosztów ogrzewa-
nia budynku oraz poprawy 
komfortu cieplnego szkoły – 
mówi Piotr Neczaj z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Całkowita wartość zada-
nia wyniosła 136.000,00 
złotych. Inwestycja została 
w całości sfinansowana ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

Po zrealizowanych pracach jest czysto i estetycznie. Szkoła zyskała także 
nowy piec.

Tak wyglądało pomieszczenie kotłowni przy SP Żarów przed remontem.

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

Piknik i Wielkie Grillowanie 
przeniesione na 30 września

Piknik charytatywny „Nakręcamy pomoc” i „Wielkie Grillowanie”, które miały odbyć się w sobotnie popołu-
dnie, 1 września zostały przeniesione na niedzielę, 30 września. Tego dnia zaplanowane zostały także Żarow-
skie Biegi Strefowe, którym towarzyszyć będzie wiele atrakcji.

Podczas pikniku charytatyw-
nego „Nakręcamy Pomoc” oraz 
„Wielkiego Grillowania” 30 
września odbędzie się loteria 
fantowa, na którą wciąż zbie-
ramy fanty. Można je składać 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu. Już dziś dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, za-
kładom, przedsiębiorstwom 
i instytucjom za przekazanie 
fantów na loterię fantową, z 
której dochód będzie przezna-
czony na pogorzelców. I czeka-
my na kolejne.

Dodatkową atrakcją pod-
czas pikniku charytatywne-
go będzie konkurs kulinarny 
„Wielkie Grillowanie” z Elec-
trolux, który skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Mogą w nim 
wziąć udział koła gospodyń 
wiejskich, organizacje, grupy 
nieformalne oraz osoby in-
dywidualne z gminy Żarów. 
Konkurs odbywać się będzie 
pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Żarów. Na 
zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody – sprzęt AGD 
ufundowany przez Electrolux 
Poland z żarowskiej podstrefy 
ekonomicznej.  Więcej infor-
macji na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl oraz Face-
booku Gmina Żarów. Regu-
lamin oraz kartę zgłoszenia 
można również pobrać ze stro-
ny internetowej. 

Dziękujemy za wpłacone środki finansowe na rzecz poszkodowanych w pożarze 
mieszkańców. Na konto Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” na rzecz pogorzelców 

wpłynęło jak do tej pory 33.830 złotych. Dziękujemy: 
- indywidualnym mieszkańcom - grupie radnych Rady Miejskiej
- zakładom i przedsiębiorstwom: 
SMART WORK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WYJAZDOWA POMOC PEDIA-
TRYCZNA KRYSTYNA MICHALAK, MARTECH HENNIG SPÓŁKA JAWNA, ŚWIDNICKIE PRZED-
SIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW, TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, AKS PRECISION BALL POLSKA SP. Z O.O., YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O., 
POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA ŻARÓW S.A.
Dziękujemy za zakup ciasta, które sprzedawane były na targowisku po odwołaniu pikniku 
charytatywnego. Uzbierane pieniądze 1500,56 złotych zostaną również przekazane na rzecz 
pogorzelców.
Dziękujemy sponsorom fantów i nagród:
DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O., AKS PRECISION BALL POLSKA SP. Z O.O, 
SKLEP MIĘSNY „U DOROTKI”, ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O., URZĄD MARSZAŁKOW-
SKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, MAREK MICHALAK RZECZNIK PRAW DZIECKA, 
STOWARZYSZENIE „ROWEROWY ŻARÓW”, ALFA. HURTOWNIA ART. BIUROWYCH, PAPIER-
NICZYCH I ZABAWEK, MAŁGORZATA NIEWADA FOTOGRAF, GMINNE CENTRUM KULTURY I 
SPORTU W ŻAROWIE, URZĄD MIEJSKI W ŻAROWIE, ORKA.PHU.SKLEP WIELOBRANŻOWY 

NOCOŃ Z. I SPÓŁKA, PORTAL DOBA.PL
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Mieszkańcy wsi zadecydują o przeznaczeniu  funduszu sołeckiego

Rewitalizacja -
drugi budynek

wyremontowany

Uwaga rolnicy!

LGD przyznało dofinansowanie na Święto Dyni

Budynek przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie jest już po rewitalizacji. 

Zapraszamy na dożynki
gminne w Imbramowicach

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, sołtys i 
Rada Sołecka Imbramowic serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców na dożynki gminne w Im-
bramowicach. Rozpocznie je uroczysta msza święta 
w intencji rolników odprawiona w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Imbramowi-
cach.

Wszystkie uroczystości od-
będą się na boisku sportowym. 
- Dożynki to przede wszystkim 
święto rolników, czyli tych, 
którzy dbają o to, aby chleba 
i innych produktów nigdy nie 
zabrakło na naszych stołach. 
To właśnie ten moment, aby z 
wdzięcznością i szacunkiem 
spojrzeć na ich ciężką, co-
dzienną pracę. Dziękczynie-
nie za zebrane plony, radość z 
owoców ciężkiej pracy, szacu-
nek dla tradycji i chleba two-
rzą istotę tego święta, które w 
tym dniu dzielimy również z 
dobrą zabawą. Serdecznie za-
praszamy w tym roku do Im-
bramowic – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

W programie dożynko-
wego święta zaplanowa-
no uroczystą mszę świętą, 

korowód dożynkowy, po-
święcenie wieńców i chleba 
upieczonego z tegorocznego 
ziarna. Jak co roku nie za-
braknie stoisk wiejskich z 
pysznym, swojskim jadłem. 
Swoją twórczość prezen-
tować będą także lokalni 
rękodzielnicy. Wspólnie za-
śpiewać będzie można ludo-
we przyśpiewki na przeglą-
dzie zespołów wiejskich, 
które tego dnia wystąpią na 
scenie. Całość zwieńczy za-
bawa taneczna.

Dożynki to doroczne świę-
to rolników organizowane 
po zbiorach. Uroczystość 
jest podziękowaniem Bogu 
i Matce Boskiej za szczęśli-
we i owocne plony. To od-
poczynek po ciężkiej pracy, 
okazja do podziękowań dla 

wszystkich zaangażowa-
nych w zbiory, dzięki któ-
rym na nasze stoły trafiają 
polskie produkty. 

Dożynki gminne w Im-
bramowicach, niedziela 16 
września, boisko sportowe 
w Imbramowicach. 

Stowarzyszenie Wierzbna. 
Dr otrzymało dofinan-

sowanie z Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Grani-
tu” na realizację wniosku w 
ramach projektu „Wsparcie 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”. 
Dofinansowanie w wysoko-
ści 19.771, 95 złotych decy-
zją stowarzyszenia zostanie 
przeznaczone na organizację 
Święta Dyni w Wierzbnej.

Tegoroczna 3. edycja Świę-
ta Dyni zaplanowana została 
na 6 października. Organi-
zatorzy Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 
Rada Sołecka Wierzbna oraz 
Stowarzyszenie Wierzbna. 

Dr przygotowują na uczest-
ników wiele atrakcji. Wśród 
nich nie zabraknie konkursu 
na najcięższą dynię. Będą też 
nowe konkursy i liczne nie-
spodzianki dla dzieci oraz 
dorosłych. Więcej szczegó-
łów  podamy w kolejnym nu-
merze gazety.

Magdalena Pawlik

Radna Rady Miejskiej Zuzanna Urbanik
Już dziś zapraszamy naszych mieszkańców do udziału w trzeciej 

edycji Święta Dyni, która odbędzie się 6 października. Bez wątpie-
nia każdy znajdzie tego dnia coś dla siebie. Będą konkursy, zabawy 
dla najmłodszych, stoiska z dyniowymi pysznościami i wiele nowych 
niespodzianek, które przygotowujemy wspólnie ze współorganizato-
rami. W tym roku nasze stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki 
zewnętrzne z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na or-
ganizację Święta Dyni. To nasz duży wspólny sukces.

Zakończył się remont da-
chu budynku przy ul. 

Armii Krajowej 28-30 w Ża-
rowie. 

Jest to już drugi budynek, 
który został wyremontowany 
w ramach projektu „Odnowa 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w ramach re-
witalizacji miasta Żarów na 
lata 2014-2020”. 

W poniedziałek, 10 wrze-
śnia w obecności zastęp-
cy burmistrza Grzegorza 
Osieckiego, kierownik Re-
feratu Gospodarki Lokalo-
wej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie Agaty Krawiec, 
inspektor nadzoru Teresy 
Pojasek, pracownika Zakła-
du Gospodarki Lokalowej 
Teresy Miśkiewicz i przed-
stawiciela wykonawcy inwe-
stycji Zbigniewa Majchrza-
ka dokonano technicznego 
odbioru wyremontowanego 
budynku. - Był to drugi z 27 
budynków wspólnot mieszka-
niowych, wyremontowany w 
ramach dużego unijnego pro-

jektu, który realizuje nasza 
gmina. Budynek, podobnie, 
jak poprzedni przy ul. Zamko-
wej 5 zyskał nowy dach. Jest 
już po odbiorze technicznym. 
Rozpoczął się już remont 
kolejnego naszego budynku 
przy ul. Mickiewicza 21 w 
Żarowie. Tutaj zakres prac 
dotyczy remontu elewacji, 
ocieplenia elewacji, izolacji 
pionowej ścian podziemia, 
opaski wokół budynku oraz 
stolarki okiennej – mówi 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza.

Kwota przyznana na prace 
remontowe na zadanie pn. 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów na lata 2014-2020” 
to 3.042.796,86 złotych. 
Remonty budynków są fi-
nansowane z budżetu gminy 
Żarów, środków własnych 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz pozyskanego dofinanso-
wania. 

Magdalena Pawlik

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

W związku z ustanowie-
niem programu po-

mocy dla rolników, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa przyjmuje podania po-
szkodowanych klęską suszy. 

Rolnicy mogą składać 
wnioski o umorzenie czynszu 
dzierżawnego za rok 2018, 
a także umorzenie odsetek 
lub przesunięcie terminu ich 
płatności, od zakupionych 
w KOWR gruntów rolnych. 
Wnioski należy złożyć teraz, 
nie czekając na otrzymanie 
podpisanych protokołów klę-
skowych, które rolnicy mogą 

dostarczyć później.
Ważnym jest, by podania 

dotarły do KOWR przed 
terminem płatności raty 
czynszu lub odsetek. Ulgi w 
spłacie należności KOWR 
stosowane będą na indywi-
dualny wniosek nabywcy 
albo dzierżawcy mienia Za-
sobu Skarbu Państwa, który 
musi zawierać podpisaną 
przez składającego wniosek 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych (RODO).

Podania można składać 
osobiście w Sekcji KOWR 
w Świdnicy lub listownie na 
adres: KOWR OT Wrocław 
SZGZ w Świdnicy, ul. Klicz-
kowska 28, 58-100 Świdnica. 
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu 797 604 697.

Urszula Ganczarek
Sekcja Zamiejscowa KOWR 

w Świdnicy

Rada Powiatu Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej 
w Świdnicy organizuje 
w dniu 22.09.2018r. 
(sobota) wyjazd na 
Agro Show w Bedna-
rach. Koszt 30 zł od 
osoby. Zgłoszenia pod 
nr tel. 508 087 731.
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Trzecie miejsce w 4 Rundzie
Tarmac Masters 2018

Udany debiut

Worek medali

Brakło niewiele

Kolejnym miejscem na po-
dium zakończył się udział 

żarowskiej załogi w składzie 
Grzegorz Reda i Marcin Czy-
żewski w 2 Rally IRECO Mo-
torsport - 4 Rundzie Tarmac 
Masters 2018, która odbywa-
ła się w dniach 25-26 sierpnia 
w okolicach Nowej Rudy. 

Zawodnicy mieli do poko-
nania 6 odcinków specjal-
nych o łącznej długości 36 
kilometrów.  - Naszym celem 
było nawiązanie walki z czo-
łówką w klasie oraz dotarcie 
do mety. Już na pierwszym 
odcinku zanotowaliśmy dru-
gi czas ze stratą zaledwie 
0,4 sek. do lidera. Kolejne 
odcinki to również szybsza 
jazda konkurencji i tasowanie 
naszej załogi między drugim, 
a trzecim miejscem w klasie. 
Ostatecznie rajd kończymy na 

znakomitym trzecim miejscu 
w klasie ze stratą 2,5 sekundy 
do drugiego, co pokazuje jaka 
wyrównana walka panowała 
na trasie. Do końca sezonu 
Tarmac Masters jeszcze dwie 
rundy, nasza załoga obecnie 
plasuje się na trzecim miejscu 
w klasyfikacji rocznej. Start 
oczywiście nie mógłby się 

odbyć bez pomocy naszych 
zaprzyjaźnionych żarowskich 
firm STREFA OKAZJI, AUTO 
ZYWER, AUTO-SHOP oraz 
GEOSPACE – mówi zawod-
nik żarowskiej załogi Grze-
gorz Reda.

Relacje z kolejnych startów 
już niebawem. 

Magdalena Pawlik

Zawodnicy reprezentujący gminę Żarów odnoszą kolejne rajdowe sukce-
sy. 

Krzysztof Rufus (z lewej) w szybkim tempie pokonał swojego przeciwnika, 
fot. Alicja Urbanik Photography

Lucyna Kornobys po zdobyciu złotego medalu w towarzystwie trenera Mi-
chała Mossonia, fot. Źródło FB L. Kornobys

Pierwszy ligowy punkt
Pierwszy punkt zdobyli piłkarze Zjednoczonych Żarów w rozgrywkach IV ligi. W 
pojedynku beniaminków padł remis.

Zjednoczeni w czwartej 
kolejce podejmowali GKS 
Mirków/Długołęka. Poje-
dynek przyniósł grad goli. 
Po 90. minutach obydwie 
ekipy na swoim koncie do-
pisują jeden punkt. Mecz 
zakończył się remisem 3:3. 

W kolejnym pojedynku li-
gowym żarowianie wybrali 
się do Kłodzka, gdzie po-
dejmowali miejscową Nysę. 
Obydwie drużyny ostatni 
raz rywalizowały ze sobą 
w sezonie 2016/2017, kiedy 
to kłodzczanie wywalczy-
li awans do czwartej ligi. 
Wtedy Nysa na kłodzkim 

boisku wygrała 3:0.
W pierwszym minutach 

spotkania inicjatywę prze-
jęli Zjednoczeni, którzy 
byli bliżej objęcia prowa-
dzenia. Wraz z upływem 
minut do głosu zaczęli do-
chodzić kłodzczanie. Wy-
nik w 20. minucie otworzył 
Maksymilian Fryczkow-
ski, celnie trafiając głową 
do bramki przyjezdnych. 
Napastnik Nysy niespełna 
dwie minuty później miał 
na swoim koncie dublet, po 
raz drugi strzelając gola.

Po zmianie stron Nysa 
Kłodzko szybko mogła za-

Orzeł Prusice 4-2 GKS Mirków/Długołęka
Sokół Marcinkowice 3-1 MKP Wołów
Górnik Wałbrzych 2-1 Śląsk II Wrocław
Polonia-Stal Świdnica 2-0 Unia Bardo
Polonia Trzebnica 4-2 Bielawianka Bielawa
Piast Żerniki (Wrocław) 1-1 Sokół Wielka Lipa
Piast Nowa Ruda 0-3 Orzeł Ząbkowice Śląskie
Nysa Kłodzko 3-0 Zjednoczeni Żarów

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Górnik Wałbrzych 5 15 5 0 0 13-4
2.  Polonia Trzebnica 5 13 4 1 0 10-4
3.  Śląsk II Wrocław 5 12 4 0 1 15-5
4.  Orzeł Prusice 5 12 4 0 1 16-8
5.  MKP Wołów 5 9 3 0 2 12-11
6.  Piast Żerniki (Wrocław) 5 8 2 2 1 13-5
7.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 5 7 2 1 2 6-6
8.  Polonia-Stal Świdnica 5 7 2 1 2 4-4
9.  Sokół Marcinkowice 5 7 2 1 2 7-7

10.  Nysa Kłodzko 5 6 2 0 3 9-12
11.  Sokół Wielka Lipa 5 5 1 2 2 8-10
12.  GKS Mirków/Długołęka 5 4 1 1 3 8-15
13.  Unia Bardo 5 3 1 0 4 6-10
14.  Piast Nowa Ruda 5 3 1 0 4 5-12
15.  Bielawianka Bielawa 5 3 1 0 4 4-12
16.  Zjednoczeni Żarów 5 1 0 1 4 9-20

Wyniki 5. kolejki

mknąć wynik, ale brako-
wało im skuteczności pod 
bramką Janikowskiego. Z 
kolei Zjednoczeni, mimo 
problemów kadrowych (je-
den rezerwowy zawodnik), 
nie załamali się i kilkukrot-
nie zagrozili bramce MKS. 
Świetne między słupkami 
spisywał się Jan Borkow-
ski.

Na trzecią bramkę kibice 
musieli czekać do 90. minu-
ty, chociaż wcześniej swo-
je stuprocentowe sytuacje 
do podwyższenia rezultatu 
zmarnowało trzech piłka-
rzy kłodzkiego klubu. Cel-
ne trafienie Adama Boń-
kowskiego ustaliło wynik 
na 3:0.

Zjednoczeni: Janikowski 
- Szuba, Wojnowski, Boro-
wiec, Hruszowiec (46’ Chło-
pek), Uszczyk, Szewczyk, 
Sajdak, Łagiewka, Goź-
dziejewski, Khvostenko.

Krzysztof Dutkiewicz

Krzysztof Rufus zawodnik 
Świdnickiej Akademii Sa-

iyan Gold Team odniósł zwy-
cięstwo w debiucie podczas 
czwartej edycji gali MMA 
Bebson Arena w Bielawie.  

Widzowie mogli zobaczyć 
w sumie trzynaście walk, w 
tym jedną w formule K1 i 
jedną kobiecą. Poziom walk 
był bardzo wysoki, dzięki 
czemu zawodnicy dostar-
czyli kibicom niesamowi-
tych emocji. Fantastyczny 
zawodowy debiut zaliczył 
Krzysztof Rufus. Jego poje-
dynek zakończył się najszyb-
szym poddaniem w trakcie 
całej gali. - (…) Krzysztof w 
bardzo szybki sposób zakoń-
czył swoją pierwszą zawodo-

wą walkę. Jak to powiedział 
komentator: To jest właśnie 
skuteczność Gold Team Jiu 
Jitsu - To jest skuteczność Sa-
iyan - czytamy na oficjalnym 
profilu facebookowym Saiy-

an Gold Team.
Krzysztof Rufus w nieca-

łe piętnaście sekund pokonał 
zawodnika z klubu Ronin Fi-
ght Club Świętochłowice.

Krzysztof Dutkiewicz

Rekordową liczbą 61 me-
dali zakończył się występ 

Polaków w Lekkoatletycz-
nych Mistrzostwach Europy 
Osób Niepełnosprawnych. 
Trenerem kadry narodowej 
miotaczy był żarowianin Mi-
chał Mossoń.

Na co dzień Michał Mossoń 
trenuje w klubie Start Wro-
cław. Jego podopieczni wra-
cają z Berlina z imponującym 
dorobkiem czterech medali i 
dwóch rekordów świata.

Dobrą passę rozpoczęła 
niezawodna Lucyna Kor-
nobys. Zwycięstwo w kon-
kursie pchnięcia kulą (grupa 
F33) dał jej rezultat 7,49m, 
który jest jednocześnie no-
wym rekordem świata. Po 
tym świetnym występie z na-
dzieją czekaliśmy na rywa-
lizację w rzucie oszczepem. 
Tym razem rywalizacja od-
była się w połączonych gru-

pach F33-F34. Mimo współ-
zawodniczenia z bardziej 
sprawnymi zawodniczkami, 
Kornobys zdobyła brązowy 
medal z nowym rekordem 
świata (16,22m). Złoty me-
dal w skoku w dal wynikiem 
4,51m zdobyła Marta Pio-
trowska (T37). Na trzecim 
stopniu podium uplasował się 
Paweł Piotrowski (F336). 

Wysokie szóste miejsce w 
pchnięciu kulą zajął debiutu-
jący na mistrzostwach Euro-
py Jakub Mirosław (F37). Z 
kolei Dorota Szymula, która 
w kadrze narodowej stawia 
pierwsze kroki, była czwar-
ta wśród kulomiotek (F33), 
a konkurs rzutu oszczepem 
zakończyła na dziesiątej po-
zycji. 

Szachiści Gońca Żarów 
mogą mówić o dużym pe-

chu. Do ostatniej kolejki Dru-
żynowych Mistrzostw Polski 
II ligi żarowianie byli niemal 
pewni utrzymania się w roz-
grywkach. Niestety, zabrakło 
choćby jednego remisu, aby 
pozostać w II lidze.

Rozgrywki II ligi w obec-
nym sezonie odbywały się 
w Jastrzębiej Górze w wo-
jewództwie pomorskim i 
trwały dziewięć dni. W całej 
lidze zobaczyliśmy 37 ze-
społów. Trzy pierwsze uzy-
skały awans do rozgrywek 
wyższego szebla. Trzynaście 
ostatnich spadło do lig woje-
wódzkich.

Żarowski Goniec do ostat-
niej rundy znajdował się w 
bezpiecznych pozycjach, da-
jących utrzymanie w lidze. 
Porażka 3,5-2,5 z UKS TSz  
Zieloni Zielonka spowodo-
wała, iż do pozostania w 
rozgrywkach zabrakło zaled-
wie pół punktu. Goniec zajął 
ostatecznie 25. pozycję, czyli 
pierwszą, która obwarowana 
była spadkiem do rozgrywek 
niższego szczebla. 

Goniec Żarów: Jakub Bor-
kowski, Damian Daniel, 
Wojciech Kowalczuk, Ma-

rek Szmyd, Bogdan Żmin-
da, Klara Czaplewska, 
Przemysław Borowski.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  LKS Marcinowice 3 9 3 0 0 13-3
2.  LKS Piotrowice Św. 3 9 3 0 0 12-5
3.  Nysa Kłaczyna 3 7 2 1 0 6-1
4.  Zieloni Mrowiny 3 7 2 1 0 7-4
5.  Tęcza Bolesławice 3 6 2 0 1 7-5
6.  MKS II Szczawno Zdrój 3 6 2 0 1 9-2
7.  Zryw Łażany 3 6 2 0 1 6-6
8.  Sokół Kostrza 3 3 1 0 2 7-7
9.  AKS II Strzegom 3 3 1 0 2 6-11
10.  Zieloni Mokrzeszów 3 3 1 0 2 2-9
11.  Grom Panków 3 3 1 0 2 6-7
12.  Płomień Dobromierz 3 0 0 0 3 5-9
13.  Błyskawica Kalno 3 0 0 0 3 3-11
14.  Huragan Olszany 3 0 0 0 3 3-12

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Cukrownik/Polonia Pszenno 5 15 5 0 0 17-3
2.  Ślęża Ciepłowody 5 15 5 0 0 19-6
3.  Bielawianka II Bielawa 5 12 4 0 1 20-5
4.  Płomień Makowice 5 12 4 0 1 13-3
5.  Unia Złoty Stok 5 10 3 1 1 12-6
6.  Polonia Ząbkowice Śląskie 5 9 3 0 2 12-11
7.  STEP Tąpadła/Wiry 5 9 3 0 2 21-10
8.  Koliber Uciechów 5 7 2 1 2 4-7
9.  Boxmet Piskorzów 5 7 2 1 2 6-8

10.  Delta Słupice 5 6 2 0 3 10-11
11.  Klubokawiarnia Roztocznik 5 6 2 0 3 6-12
12.  LKS Wiśniowa 5 3 1 0 4 10-23
13.  LKS Gilów 5 3 1 0 4 12-13
14.  Zieloni Łagiewniki 5 2 0 2 3 5-14
15.  Wierzbianka Wierzbna 5 1 0 1 4 6-22
16.  Czarni Sieniawka 5 0 0 0 5 5-24

Piłka nożna - Kl. B

Piłka nożna - Kl. A


